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Abstract 
 

The article elaborates on the significance, types and authority of ijm┐’ 

“consensus” according to experts after explaining literary and conventional 

meanings of tafs┘r. The connotation of the agreement of exegetes “mufassir┴n” on 

a particular explanation of a Qur’┐nic ┐yah/┐y┐t has been later on looked into 

as a branch of the principles of tafs┘r. The opinions of al-║abari, Ibn ‘A═iyya and 

Tha’┐libi are presented at length to prove this point. The conclusion made at 

the end is that commonly ‘ijm┐’ is considered to be one of the principles of fiqh, 

as a matter of fact it may also be counted as one of the principles of tafs┘r using 

the same pattern and rules.      
 املقدمة:     

احلمد هلل الذي أانر قلوب عباده املتقني بنور كتابه املبني، وجعل القرآن شفاء ملا يف الصدور وهدى 
لنيب العريب األمني، ورمحة للمؤمنني، والصالة والسالم على خامت األنبياء وأشرف املرسلني، سيدان حممد ا

 وعلى آله الطيبني الطاهرين، وأصحابه اهلادين األمجعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. 

 التفسري ىف اللغة:

ريا   ’’: لتفسري هو اإليضاح والتبيني، ومنه قوله تعاىلا حلَْق م َوَأْحَسَن تَ ْفسم َناَك ِبم ئ ْ ََثٍل إمالَّ جم  1‘‘َواَل ََيُْتوَنَك ِبم
الفسر: اإلِبنة ’’بياان وتفصيال، وهو مأخوذ من الفسر وهو اإلِبنة والكشف، قال يف القاموس: أى 

2‘‘.وكشف املغطى كالتفسري، والفعل: كضرب ونصر
الفسر: ’’ىف لسان العرب: ابن منظور وقال  

                                                 
 أصول  م التفسري وعلوم القرآن، كلية الدراسات اإلسالميةرئيس قسم التفسري وعلوم القرآن، األستاذ املشارك بقس(

 الدين(، اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آِبد، ِبكستان

 *  احملاضر ِبلكلية احلكومية، مري، راولبندي. ِبكستان. 
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مث قال: ِبلضم فسرا. وفس ره أِبنه. والتفسري مثله... ، ِبلكسر ويفس ره -البيان فس ر الشيء يفس ره 
3‘‘الفسر كشف املغطى، والتفسري املراد عن اللفظ املشكل...

  

 التفسري ىف اإلصطالح:

الزركشى أبنه: "علم يفهم به كتاب هللا املنز ل على نبيه حممد صلى اإلمام  عر فهوأما يف اإلصطالح فقد  
  4".هللا عليه وسلم وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه

علم يبحث فيه عن القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد هللا تعاىل بقدر " :وعر فه بعضهم أبنه
 5"الطاقة البشرية.

 

      تعريف اإلمجاع
ومنه يقال  6.اإلحكام والعزمية على الشيء تقول أمجعت اخلروج وأمجعت على اخلروج اإلمجاع لغة،

ُعوا أَْمرَُكمْ ’’: كذا إذا عزم عليه وإليه اإلشارة بقوله تعاىل أمجع فالن على وبقوله  عليه اعزموا أي 7‘‘فََأمجْم
يعزم وعلى هذا فيصح مل أي  8‘‘فال صيام له من مل جيمع الصيام قبل الفجر’’ :السالمو  الصالة عليه

االتفاق ومنه يقال أمجع القوم على كذا إذا . ومن معناه أيضا: سم اإلمجاع على عزم الواحداإطالق 
 حىت األمور دينيا كان أو دنيواي يسمى إمجاعا طائفة على أمر من تفاق كلاتفقوا عليه وعلى هذا فا
اإلمجاع ِبملعىن األول متصور من واحد وِبملعىن الثاين ال  أن املعنيني الفرق بني. و اتفاق اليهود والنصارى

    9.فما فوقهما ثننياإل يتصور إال من
 

 اإلمجاع اصطالحا

بعد وفاته يف عصر من العصورعلى حكم  هللا عليه وسلم صلىاتفاق اجملتهدين من أمة حممد ’’
 10‘‘شرعي.

 

 اإلمجاع يف التفسري
يف التفسري قوهلم على معىن من املعاين يف تفسري آية مباركة من   واملراد به هنا: إمجاع املفسرين ممن يعترب

 كتاب هللا عزوجل.
 ما أمجع عليه املفسرون وأمهيته فيما يلي: وتظهر فائدة 
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 الم هللا تعاىل على لون من أصح ألوان التفسري، وأقواها ثبوات.محل ك .1
  11أن تعرف إمجاعات املفسرين فال جيرتأ على مناقضتها. .2

 

وقد تعرضت هلذا البحث بعنوان "التفسري ِبإلمجاع بني النظرية والتطبيق" كأصل من أصول التفسري، 
 ر واملراجع على الرتتيب اآليت:فهذا البحث حيتوي على مقدمة وأربعة مباحث وخامتة واملصاد

املقدمة: تشتمل على تعريف التفسري و اإلمجاع لغة واصطالحا، والتفسري ِبإلمجاع يعىن إبمجاع 
 املفسرين على معىن من املعاين يف تفسري آية من القرآن الكرمي.

 املبحث األول: حجية اإلمجاع
 ياملبحث الثاين: تفسري القرآن ِبإلمجاع عند اإلمام الطرب 

 املبحث الثالث: تفسري القرآن ِبإلمجاع عند اإلمام ابن عطية
 املبحث الرابع: تفسري القرآن ِبإلمجاع عند اإلمام الثعاليب

 اخلامتة:
 املصادر واملراجع:

 وصلى هللا تعاىل على النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني.

 حجية اإلمجاعاملبحث األول: 
جامعة  صلى هللا عليه وسلم حممد نبينا على املنزلة السماوية، الشرائع خامتة اإلسالمية الشريعة أن اعلم

، وهو املصدر أصل من أصول الدين وه إلمجاعاو  .على أصول وفروع مشتملة واملنقول، بني املعقول
صلى ، وسنة رسول هللا بعد كتاب هللا من املصادراملتفق عليها لدى املسلمنيالثالث للتشريع اإلسالمي 

فهو يعتمد ويستند إىل املصدرين املتقدمني عنه، وحيتاج إىل دليل صريح أو إمجايل يف  . عليه وسلمهللا
 القرآن والسنة.

 

. واإلمجاع مىت انعقد بشروطه  اتفق أهل العلم على أن اإلمجاع حجة شرعية جيب اتباعها واملصري إليها
اإلمجاع حجة قاطعة عند ’’قدامة احلنبلي:  كان دليال قطعيا على حكم املسألة اجملمع عليها. وقال ابن

جيب العمل به ، و اتفق أكثر املسلمني على أن اإلمجاع حجة شرعية’’: 13وقال اآلمدي 12‘‘.اجلمهور
والصحيح ‘‘: 17وقال حسام الدين 16‘‘.من املعتزلة 15واخلوارج والنظام 14على كل مسلم خالفا للشيعة
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 :19اجلصاصقال أبو بكر و  18‘‘ة واالجتهاد حجة.عندان أن إمجاع علماء كل عصر من أهل العدال
20."مذهب أصحابنا وعامة الفقهاء أن إمجاع أهل األعصار حج ة"

 
 

. واستدل العلماء على حجية اإلمجاع بقوله والدليل على ثبوت اإلمجاع إمنا هو دليل الشرع ال العقل
َ لَ  ’’ تعاىل: َر َسبميلم اْلُمْؤممنمنَي نُ َول مهم َما تَ َوىلَّ َوَمْن ُيَشاقمْق الرَُّسوَل ممْن بَ ْعدم َما تَ بَ نيَّ  21‘‘ُه اهْلَُدى َويَ تَّبمْع َغي ْ
"هذه اآلية دليل حرمة خمالفة اإلمجاع ألنه تعاىل رتب الوعيد على املشاقة واتباع غريسبيل  وقال:

ا سببا، املؤمنني، وال وجه لكون أحدمها سببا له دون اآلخر وإال للغا ذكر اآلخر وال يكون جمموعهم
ألن املشاقة حمرمة ِبنفرادها ِبلنصوص القطعية فظهر أن كل واحد منهما سبب للوعيد، فثبت أن اتباع 

22غري سبيلهم حمرم، فثبت أن اتباع سبيلهم واجب ألن اإلنسان ال حمالة سالك سبيال." 
 

 

يكفر جاحده لقوله وهوأن يثبت احلكم يقينا حىت اإلمجاع " :عبيد هللا بن مسعود بن اتج الشريعةوقال 
َر َسبميلم اْلُمْؤممنمنيَ ’’تعاىل:  فإن قيل الوعيد متعلق ِبجملموع وهو املشاقة واإلتباع قلنا: بل ‘‘ َويَ تَّبمْع َغي ْ

23" يكن يف ضمه إىل املشاقة فائدة. ملبكل وإال
 

 

 ’’ تعاىل قال:واملقبول الذي ما اجتمع عليه األمة. ألن هللا إن تفسريالقرآن وأتويله ال جيوز ِبهلوى،

يع ا َْبلم اَّللَّم مجَم ُموا ِبم وال تذهبوا  يعين خذوا يف تفسري كتاب هللا وأتويله ما اجتمع عليه األمة، 24‘‘َواْعَتصم
  25إىل خبط آرائكم على خالف اإلمجاع.

 

صلى هللا عليه قال: قال رسول هللا  وجاء أحاديث كثرية يف حجية اإلمجاع، منها: "عن ابن عمر 
وعنه قال: 26‘‘إن هللا ال جيمع أميت على ضاللة، ويد هللا مع اجلماعة، ومن شذ شذ إىل النار’’ :وسلم

وعن معاذ  27.‘‘اتبعوا السواد األعظم فإنه من شذ شذ يف النار’’: صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا 
الغنم َيخذ  إن الشيطان ذئب اإلنسان كذئب’’: صلى هللا عليه وسلمبن جبل قال: قال رسول هللا 

قال رسول  ، وعن أيب ذرقال:29‘‘والناحية، وإايكم والشعاب وعليكم ِبجلماعة والعامة 28الشاة القاصية
  30.‘‘من فارق اجلماعة شربا فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه’’ :صلى هللا عليه وسلمهللا 

 

 إمجاع الصحابة:
ول، وأنه حج ة هللا، ال يسع من جييء على صحة إمجاع الصدراأل اتفق الفقهاء" :اإلمام اجلصاص قال

صلى هللا عليه إمجاع الصحابة بعد النيب وقال الغزايل: " 31"بعدهم خالفه، وهو مذهب جل املتكلمني.
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وقال حسام الدين احلنفي: "اإلمجاع على مراتب فاألقوى إمجاع الصحابة  32."حجة ِبالتفاق وسلم
وقال الشوكاين:  33."صلى هللا عليه وسلمة الرسول نصا ألنه ال خالف فيه، ففيهم أهل املدينة وعرت 

إمجاع الصحابة حجة بال خالف، وقال أبو حنيفة: إذا أمجعت الصحابة على شيء سلمنا، وإذا أمجع 
  34 التابعون زامحناهم.

 

ابن حزم الظاهري:  قالفقط. و إىل اختصاص حجية اإلمجاع إبمجاع الصحابة  ت الظاهريةوقد ذهب
حابنا ال إمجاع إال إمجاع الصحابة رضي هللا عنهم واحتج يف ذلك أبهنم شهدوا كثري من أص قال"

 :قال أبو حممد....وقد صح أنه ال إمجاع إال عن توقيف، صلى هللا عليه وسلمالتوقيف من رسول هللا 
فهو كما قال وهذا إمنا هو حجة يف  صلى هللا عليه وسلم أما قوله إهنم شهدوا التوقيف من رسول هللا

 35." نه ال إمجاع إال عن توقيف وال شك يف أن إمجاع الصحابة رضي هللا عنهم إمجاع صحيحأ
 

 36 تفسري القرآن ابإلمجاع عند اإلمام الطربي رمحه هللا : املبحث الثاين
 الكالم يف هذا املبحث عن تفسري القرآن ِبإلمجاع عند اإلمام الطربي مع التوضيح ِبألمثلة.

َرهُ فَإمْن  ’’قوله تعاىل: .1 فإن قال قائل: فأي ، 37‘‘طَلََّقَها َفاَل َتَملُّ َلُه ممْن بَ ْعُد َحىتَّ تَ ْنكمَح َزْوج ا َغي ْ
َرهُ  ’’ النكاحني عىن هللا بقوله: النكاح الذي هو مجاع  ‘‘َفاَل َتَملُّ َلُه ممْن بَ ْعُد َحىتَّ تَ ْنكمَح َزْوج ا َغي ْ

لك أن املرأة إن نكحت رجال نكاح تزويج، مث قيل: كالمها، وذ  أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟
ها ا  طلقها مل َتل لألول، وكذلك إن وطومل جيامعها حىت ي ،مل يطأها يف ذلك النكاح انكحها

واطئ بغري نكاح، مل َتل لألول إبمجاع األمة مجيعا. فإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن أتويل 
َرهُ َفاَل َتَملُّ َلُه ممْن بَ ْعُد َحىتَّ ت َ   ’’قوله: نكاحا صحيحا، مث جيامعها فيه، مث  ‘‘ْنكمَح َزْوج ا َغي ْ

 يطلقها.
 

 فإن قال: فإن ذكر اجلماع غري موجود يف كتاب هللا تعاىل ذكره، فما الداللة على أن معناه ما قلت؟
 فَإمنْ  ’’قيل: الداللة على ذلك إمجاع األمة مجيعا على أن ذلك معناه. وبعد، فإن هللا تعاىل ذكره قال:

َرهُ  فلو نكحت زوجا غريه بعقب الطالق قبل انقضاء  ‘‘طَلََّقَها َفاَل َتَملُّ َلُه ممْن بَ ْعُد َحىتَّ تَ ْنكمَح َزْوج ا َغي ْ
عدهتا، كان ال شك أهنا انكحة نكاحا بغري املعىن الذي أِبح هللا تعاىل ذكره هلا ذلك به، وإن مل يكن 

َرهُ َفاَل َتَملُّ لَ  ’’ذكر العدة مقروان بقوله: لداللته على أن ذلك كذلك  ‘‘ُه ممْن بَ ْعُد َحىتَّ تَ ْنكمَح َزْوج ا َغي ْ
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همنَّ َثاَلثََة قُ ُروءٍ ’’: بقوله َنُفسم فَإمْن طَلََّقَها َفاَل َتَملُّ لَُه ممْن بَ ْعُد  ’’وكذلك قوله: 38‘‘َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن أبم
َرهُ   39‘‘َحىتَّ تَ ْنكمَح َزْوج ا َغي ْ

 

، قالت: سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن رضي هللا عنها عائشة دل هلذا التفسري بروايةويست
رجل طلق امرأته فتزوجت رجال غريه فدخل هبا مث طلقها قبل أن يواقعها، أَتل لزوجها األول؟ فقال 

 جها األول حىت يذوق اآلخر عسيلتها وتذوقو ال َتل لز ’’ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
40.‘‘عسيلته

 
 

 حىت َتل لزوجها األول، وهذا أمر جممع عليه ثبت ِبلدالئل املتواترة. والنكاح الصحيح الذي فيه مجاع 
 

ْلُعُقودم ’’قوله تعاىل:  .2 اختلف  :اإلمام الطربي يف تفسري اآليةقال  41‘‘اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنوا أَْوُفوا ِبم
جل ثناؤه ِبلوفاء هبا هبذه اآلية، بعد إمجاع مجيعهم على أن أهل التأويل يف"العقود" اليت أمر هللا 

 معىن"العقود"، العهود.
 

يعين: أوفوا ِبلعهود اليت عاهدمتوها رب كم، والعقود اليت عاقدمتوها إايه، وأوجبتم هبا على أنفسكم 
ألزمكم هبا، وملن  حقوقا، وألزمتم أنفسكم هبا هلل فروضا، فأمت وها ِبلوفاء والكمال والتمام منكم هلل ِبا
 .عاقدمتوه منكم، ِبا أوجبتموه له هبا على أنفسكم، وال تنكثوها فتنقضوها بعد توكيدها

 

فقال بعضهم: هي العقود اليت كان أهل اجلاهلية عاقد بعضهم بعضا على النصرة واملؤازرة واملظاهرة 
42عاقدونه بينهم."احللف" الذي كانوا يت ا، وذلك هو معىنءعلى من حاول ظلمه أو بغاه سو 

 
 

ُلوَن اْلكمَتاَب أََفاَل تَ ْعقمُلونَ ’’قوله تعاىل:  .3 ْلربم م َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ قال  43‘‘َأأَتُْمُروَن النَّاَس ِبم
الذي كان املخاطبون  "الرب"اختلف أهل التأويل يف معىن " :اإلمام الطربي يف تفسري هذه اآلية

 لناس به وينسون أنفسهم، بعد إمجاع مجيعهم على أن كل طاعة هلل فهي تسمىهبذه اآلية َيمرون ا
 "برا". 

 

ْلربم م َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم ’’رضي هللا عنه أنه قال:  ابن عباس برواية مث يستدل هذا املعىن َأأَتُْمُروَن النَّاَس ِبم
ُلوَن اْلكمَتاَب أََفاَل تَ ْعقمُلونَ  هون الناس عن الكفر ِبا عندكم من النبوة والعهدة من التوراة، أي تن ‘‘َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ

وترتكون أنفسكم: أي وأنتم تكفرون ِبا فيها من عهدي إليكم يف تصديق رسويل، وتنقضون ميثاقي، 
ْلربم م ’’: عن ابن عباس يف قوله وأيضا وجتحدون ما تعلمون من كتايب. يقول:  ‘‘ َأأَتُْمُروَن النَّاَس ِبم
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لناس ِبلدخول يف دين حممد صلى هللا عليه وسلم، وغري ذلك مما أمرمت به من إقام الصالة، أأتمرون ا"
 44"وتنسون أنفسكم.

 

َا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم َواَّللَُّ َغُفوٌر ’’قوله تعاىل:  .4 ذُُكْم ِبم للَّْغوم يفم أمَْيَانمُكْم َوَلكمْن يُ َؤاخم ذُُكُم اَّللَُّ ِبم اَل يُ َؤاخم
 اختلف أهل التأويل يف املعىن الذي أوعد هللا تعاىل ذكره بقوله:": إلمام الطربيا قال  ‘‘45َحلميمٌ 
’’ ٌٌ َا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم ذُُكْم ِبم بعد إمجاع مجيعهم على أن  عباده أنه مؤاخذهم به،‘‘  َوَلكمْن يُ َؤاخم

ٌٌ ’’ معىن قوله: َا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم  ما تعمدت.‘‘  ِبم
 

 ‘‘.أوعد هللا عباده مؤاخذهتم به: هو حلف احلالف منهم على كذب وِبطل فقال بعضهم: املعىن الذي
 

قال: إذا حلف الرجل على اليمني وهو يرى  أنه عن إبراهيمالرواايت يف أتييد هذا املعىن، منها  ذكرمث ي
 أنه صادق وهو كاذب، فال يؤاخذ هبا. وإذا حلف وهو يعلم أنه كاذب، فذاك الذي يؤاخذ به.

ٌٌ ’’: يف قوله عن جماهدو   َا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم ذُُكْم ِبم  ما عقدت عليه.‘‘  َوَلكمْن يُ َؤاخم
 

َا  ’’ والواجب على هذا التأويل أن يكون قوله تعاىل ذكره: ’’: اإلمام الطربيل و قوي ذُُكْم ِبم َوَلكمْن يُ َؤاخم
 ٌٌ فارة إمنا تلزم احلالف يف وأن تكون الك، يف اآلخرة هبا ِبا شاء من العقوِبت‘‘  َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم

األميان اليت هي لغو. وكذلك روي عن علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: أنه كان ال يرى الكفارة إال 
يف األميان اليت تكون لغوا، فأما ما كسبته القلوب وعقدت فيه على اإلمث، فلم يكن يوجب فيه 

 46 ‘‘الكفارة.
 

 47 اإلمام ابن عطية رمحه هللا تفسري القرآن ابإلمجاع عند :املبحث الثالث
 :قوله تعاىل يفية يف تفسريه اإلمام ابن عط يقول

سيكون الكالم يف هذا املبحث عن تفسري القرآن ِبإلمجاع عند اإلمام ابن عطية يف تفسريه مع    
 التوضيح ِبألمثلة.

 

ُكْم َوَعمَّ اُتُكْم َوَخ ااَلُتُكْم َوبَ نَ اُت اأْلَوم َوبَ نَ اُت ُحر مَمْت َعَلْيُكْم أُمََّه اُتُكْم َوبَ نَ اُتُكْم َوَأَخ َواتُ ’’قوله تعاىل: .1
يتم أَْرَض  ْعَنُكْم َوَأَخ  َواُتُكْم مم  ْن الرََّض  اَعةم َوأُمََّه  اُت نمَس  ائمُكْم َوَرَِبئم  ُبُكمْ  يتم يفم اأْلُْخ  تم َوأُمََّه  اُتُكْم ال  الَّ  ال  الَّ

يتم َدَخْل   ُتْم هبمم    نَّ فَ   إمْن ملَْ َتُكونُ   وا َدَخْل   ُتْم هبمم   نَّ فَ   اَل ُجنَ   اَح َعلَ   ْيُكْم َوَحاَلئم   ُل ُحُج   ورمُكْم مم   ْن نمَس   ائمُكْم ال   الَّ
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َغُف    ور ا أَبْ نَ    ائمُكْم الَّ    ذميَن مم    ْن َأْص    اَلبمُكْم َوَأْن جَتَْمُع    وا بَ     نْيَ اأْلُْختَ     نْيم إمالَّ َم    ا قَ    ْد َس    َلَف إمنَّ اَّللََّ َك    اَن 
ا يم   ،  48‘‘َرحم

حكم حرم هللا به سبعا من النسب وستا من بني رضاع "اآلية تفسري اآلية:اإلمام أبو عطية يف قال 
وروي  .وص  هر وأحلق  ت الس  نة امل  أثورة س  ابعة وذل  ك اجلم  ع ب  ني امل  رأة وعمته  ا ومض  ى علي  ه اإلمج  اع

وق ال عم رو ب  ن  .ع ن اب ن عب اس أن  ه ق ال ح رم م ن النس  ب س بع وم ن الص  هر س بع وت ال ه ذه اآلي  ة
وَت  رمي  49‘‘َواْلُمْحَص َناُت مم  َن الن مَس  اء ’’:ك وجع  ل الس ابعة قول  ه تع  اىلل  ذس امل م  وىل األنص  ار مث ل 

األمهات عام يف كل حال ال يتخصص بوجه من الوجوه ويسميه أهل العل م امل بهم أي ال ِبب في ه 
وال طريق إليه النسداد التحرمي وقوته وكذلك َترمي البنات واألخوات فاألم كل من ولدت املرء وإن 

ك  ل م  ن ول  دها وإن س  فلت واألخ  ت ك  ل م  ن مجع  ه وإايه  ا ص  لب أو بط  ن والعم  ة   عل  ت والبن  ت
لك فيهما العموم واإلهبام وك ذلك عم ة األب وخالت ه وعم ة األم ذأخت األب واخلالة أخت األم ك

وخالته  ا وك  ذلك عم  ة العم  ة وأم  ا خال  ة العم  ة فينظ  ر ف  إن كان  ت العم  ة أخ  ت أب ألم أو ألب وأم 
ا أخ  ت اجل  دة وإن كان  ت العم  ة إمن  ا ه  ي أخ  ت أب ألب فق  ط فخالته  ا ف  ال َت  ل خال  ة العم  ة ألهن  

50."أجنبية من بين أخيها َتل للرجال وجيمع بينها وبني النساء
 

 

ٌر َلُكْم َوَعَس ى َأْن  ’’قوله تعاىل: .2 ئ ا َوُهَو َخي ْ ُكتمَب َعَلْيُكْم اْلقمَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ
ئ ا َوُه  َو َش  رم َلُك  ْم َواَّللَُّ يَ ْعلَ  ُم َوأَنْ   ُتْم اَل تَ ْعَلُم  ونَ َتُمبُّ  وا  اب  ن ق  ال القاض  ي أب  و حمم  د عب  د احل  ق  51‘‘َش  ي ْ

واستمر اإلمجاع على أن اجلهاد على أمة حممد فرض كفاية فإذا قام ب ه م ن عطية يف تفسري اآلية: "
52."سالم فهو حينئذ فرض عنيقام من املسلمني سقط عن الباقني إال أن ينزل العدو بساحة لإل

 
 

َيْس  أَُلوَنَك َم  اَذا ُأحم  لَّ هَلُ  ْم قُ  ْل ُأحم  لَّ َلُك  ْم الطَّي مبَ  اُت َوَم  ا َعلَّْم  ُتْم مم  ْن اجْلَ  َوارمحم ُمَكل مبم  نَي  ’’قول  ه تع  اىل: .3
اْس  َم اَّللَّم َعَلْي هم َوات َُّق وا اَّللََّ إمنَّ اَّللََّ َس  رميُع تُ َعل مُم ونَ ُهنَّ مممَّ ا َعلََّمُك  ْم اَّللَُّ َفُكلُ وا مممَّ ا أَْمَس  ْكَن َعلَ ْيُكْم َواذُْك ُروا 

           53‘‘احلْمَسابم 
  

تق ديره وص يد م ا علم تم أو فام اذ م ا ‘‘َوَم ا َعلَّْم ُتْم مم ْن اجْلَ َوارمحم  ’’ق ال اإلم ام اب ن عطي ة يف تفس ري اآلي ة:
جي ب ويزج ر بع د ظف ره ِبلص يد فينزج ر علمتم وأعلى مراتب التعليم أن يشلى احليوان فينش لي وي دعى في

وأن يكون ال َيكل من ص يده ف إذا ك ان كل ب هب ذه الص فات ومل يك ن أس ود هبيم ا فأمجع ت األم ة عل ى 
ص حة الص يد ب  ه بش ري أن يك  ون تعل يم مس  لم ويص يد ب  ه مس لم هن  ا انعق د اإلمج  اع ف إذا ا   رم ش يء مم  ا 



 

     2011يونيو -يناير  التطبيقبني النظرية و   التفسري ابإلمجاع         ۱، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ
 

127 

 

لفه د وم ا أش بهه وكالب ازي والص قر و ومه ا ذكرانه دخل اخل الف ف إن ك ان ال ذي يص اد ب ه غ ري كل ب كا
من الطري فجمهور األمة على أن كل ما صاد بعد تعليم فهو جارح أي كاسب يقال جرح فالن واجرتح 

لن ََّهارم ’’ :إذا كسب ومنه قوله تعاىل أي كسبتم من حسنة وسيئة وكان ابن عمر  54 ‘‘َويَ ْعَلُم َما َجَرْحُتم ِبم
م  ا م  ا ص  يد ب  ه م  ن الب  زاة وغريه  ا م  ن الط  ري فم  ا أدرك  ت ذكات  ه فذك  ه فه  و يق  ول إمن  ا يص  اد ِبلك  الب فأ

حالل لك وإال فال تطعمه هكذا حكى ابن املنذر قال وسئل أب و جعف رعن الب ازي والص قر أحي ل ص يده 
ق  ال ال إال أن ت  درك ذكات  ه ق  ال واس  تثىن ق  وم الب  زاة فج  وزوا ص  يدها حل  ديث ع  دي ب  ن ح  امت ق  ال س  ألت 

 55.‘‘إذا أمسك عليك فكل’’:  عليه وسلم عن صيد البازي فقالرسول هللا صلى هللا
 

ه  ي الك  الب خاص  ة ف  إن ك  ان الكل  ب  ‘‘َوَم  ا َعلَّْم  ُتْم مم  ْن اجْلَ  َوارمحم ُمَكل مبم  نيَ  ’’:وق  ال الض  حاك والس  دي
وق ال أمح د ب ن حنب ل م ا أع رف . أسود هبيما فكره صيده احلسن بن أيب احلسن وقت ادة وإب راهيم النخع ي

والكوف ة ف ريون ج واز  ،فأم ا ع وام أه ل العل م ِبملدين ة ،خص فيه إذا كان هبيما وبه قال ابن راهويهحدا ير أ
56."صيد كل كلب معلم

 
 

اَيأَي َُّه ا الَّ ذميَن آَمنُ وا اَل تَ ْدُخُلوا بُ يُ وات  َغي ْ َر بُ يُ وتمُكْم َح ىتَّ َتْسَتْأنمُس وا َوُتَس ل مُموا َعلَ ى أَْهلمَه ا ’’قوله تعاىل:  .4
مص  احف اإلس  الم  اب  ن عطي  ة: " ق  ال الفقي  ه اإلم  ام القاض  ي 57‘‘َخي ْ  ٌر َلُك  ْم َلَعلَُّك  ْم تَ  ذَكَُّرونَ  َذلمُك  مْ 

وصح اإلمجاع فيها من لدن مدة عثمان رض ي هللا عن ه فه ي ال يت  ‘‘َتْسَتْأنمُسوا’’ كلها قد ثبت فيها
واذْس  َتأْ ي’’ال جي  وز خالفه  ا والق  راءة ب  ٌُ عل  ى الكت  اب يف لف  ظ ض  عيفة وإط  الق اخلط  أ وال  وهم  ‘‘نم

أمج  ع الص  حابة علي  ه ال يص  ح ع  ن اب  ن عب  اس واألش  به أن يق  رأ تس  تأذنوا عل  ى التفس  ري وظ  اهر م  ا 
معناه تستأذنوا  ’’َتْسَتْأنمُسوا’’ :حكى الطربي أهنا قراءة برواية ولكن قد روي عن ابن عباس أنه قال
 .ع ىن بين ة الوج ه يف ك الم الع ربومما ينفي هذا الق ول ع ن اب ن عب اس أن "تستأنس وا" متمكن ة يف امل

وق   د ق   ال عم   ر للن   يب علي   ه الس   الم اس   تأنس اي رس   ول هللا وعم   ر واق   ف عل   ى ِبب الغرف   ة احل   ديث 
 59." وذلك يقتضي أنه طلب األنس به صلى هللا عليه وسلم 58املشهور

 

ت نخم وم ا وذهب الطربي يف "تستأنسوا" إىل أنه ِبعىن حىت تؤنسوا أهل البيت م ن أنفس كم ِبلتنح نح وال
60أشبهه، حىت يعلموا أنكم تريدون الدخول عليهم.

 
 

َا تَ ْعَمُلوَن َبصم ريٌ ’’ :وقوله تعاىل .5 ُتْم َواَّللَُّ ِبم ق ال اإلم ام اب ن عطي ة يف تفس ري  61‘‘َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكن ْ
ا خمرج ة مجع ت األم ة عل ى ه ذا التأوي ل فيه ا واهن وه ذه آي ة ا  . معناه بقدرت ه وعلم ه وإحاطت هاآلية: "
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وال  ،ن مي ر وي ؤمن ب هأعن معىن لفظها املعه ود ودخ ل يف االمج اع م ن يق ول أبن املش تبه كل ه ينبغ ي 
معن اه  :ق ال س فيان الث وري. أتويل هذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاهرها مجعوا علىأفقد  ،يفسر

 62." علمه معكم وأتوهلم هذه حجة عليهم يف غريها
 

  63رمحه هللا الثعاليبتفسري القرآن ابإلمجاع عند اإلمام :املبحث الرابع
 عند اإلمام الثعاليب مع التوضيح ِبألمثلة. ِبإلمجاعسيكون الكالم يف هذا املبحث عن تفسري القرآن 

 

َولَ ٌد فَ َلُك ْم الرُّبُ ُع مممَّ ا َوَلُكْم نمْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجُكْم إمْن ملَْ َيُك ْن هَلُ نَّ َولَ ٌد فَ إمْن َك اَن هَلُ نَّ  ’’:قوله تعاىل .1
َا أَْو َدْيٍن َوهَلُنَّ الرُّبُُع مممَّا تَ رَْكُتْم إمْن ملَْ َيُكْن َلُكْم َوَلدٌ  نَي هبم يٍَّة يُوصم  فَإمْن َك اَن َلُك ْم َولَ ٌد تَ رَْكَن ممْن بَ ْعدم َوصم

َ ا أَْو َديْ ٍن َوإمْن َك اَن َرُج ٌل يُ وَرَُل َكاَللَ ة  أَْو اْم َرأٌَة َولَ ُه فَ َلُهنَّ الثُُّمُن مممَّ ا تَ  رَْكُتْم مم ْن بَ ْع دم َوصم يٍَّة ُتوُص وَن  هبم
ُهَما السُُّدُس فَإمْن َكانُوا َأْكثَ َر مم ْن َذلم َك فَ ُه ْم ُش رََكاُء يفم الث ُّلُ ثم مم نْ  ن ْ ٍد مم  بَ ْع دم َأٌو أَْو ُأْخٌت فَلمُكل م َواحم

َر مُ  َا أَْو َدْيٍن َغي ْ يٍَّة يُوَصى هبم يَّة  ممْن اَّللَّم َواَّللَُّ َعلميٌم َحلميمٌ َوصم      64‘‘َضارٍ  َوصم
 

الول د هن ا يف ه  ذه اآلي ة ويف ال يت بع  دها ه م بن و الص  لب وبن و ذك ورهم وإن س  لفوا ق ال اإلم ام الثع  اليب: "
والكاللة خلو امليت عن الوالد والولد هذا هو الصحيح وقوله تعاىل وله أو أو أخت اآلية اإلمج اع عل ى 

األخوة يف هذه اآلية األخ وة ل ألم وأم ا حك م س ائر األخ وة س واهم فه و امل ذكور يف آخ ر الس ورة وق رأ أن 
65." وله أو أو أخت ألمه واألنثى والذكر يف هذه النازلة سواء إبمجاع :سعد بن أيب وقاص

 
 

مَّاُتُكْم َوَخ ااَلُتُكْم َوبَ نَ اُت اأْلَوم َوبَ نَ اُت ُحر مَمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوعَ  ’’:قوله تعاىل .2
يتم أَْرَض  ْعَنُكْم َوَأَخ  َواُتُكْم مم  ْن الرََّض  اَعةم َوأُمََّه  اُت نمَس  ائمُكْم َوَرَِبئم  ُبُكمْ  يتم يفم اأْلُْخ  تم َوأُمََّه  اُتُكْم ال  الَّ  ال  الَّ

يتم َدَخْل   ُتْم هبمم   نَّ فَ    إمْن ملَْ َتُكونُ   وا َدَخْل   ُتْم هبمم   نَّ فَ   اَل ُجنَ   اَح َعلَ   ْيُكْم َوَحاَلئم   ُل ُحُج   ورمُكْم مم   ْن نمَس   ائمُكْم ال   الَّ
َغُف    ور ا أَبْ نَ    ائمُكْم الَّ    ذميَن مم    ْن َأْص    اَلبمُكْم َوَأْن جَتَْمُع    وا بَ     نْيَ اأْلُْختَ     نْيم إمالَّ َم    ا قَ    ْد َس    َلَف إمنَّ اَّللََّ َك    اَن 

ا يم     66‘‘َرحم
 

حانه حرم ت عل يكم أمه اتكم اآلي ة حك م ح رم هللا ب ه س بعا م ن النس ب وقوله س ب’’قال اإلمام الثعاليب: 
وس  تا م  ن ب  ني رض  اع وص  هر واحلق  ت الس  نة املت  واترة س  ابعة وه  ي اجلم  ع ب  ني امل  رأة وعمته  ا ومض  ى علي  ه 

ص  هر س  بع وت  ال ه  ذه اآلي  ة وق  ال الوروي ع  ن اب  ن عب  اس أن  ه ق  ال ح  رم م  ن النس  ب س  بع وم  ن  .اإلمج  اع
َوأُمََّه   اُت ’’: وقول   ه تع   اىل ‘‘َواْلُمْحَص   َناتُ  ’’:جع   ل الس   ابعة قول   ه تع   اىلعم   رو ب   ن س   امل مث   ل ذل   ك و 



 

     2011يونيو -يناير  التطبيقبني النظرية و   التفسري ابإلمجاع         ۱، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ
 

129 

 

البن    ت حرم    ت األم ه    ذا ال    ذي علي    ه  أي س    واء دخ    ل ِبلبن    ت أو مل ي    دخل فبالعق    د عل    ى ‘‘نمَس    ائمُكمْ 
67."اجلمهور

 
 

ٌر َلُكْم َوَعَس ى َأْن ُكتمَب َعَلْيُكْم اْلقمَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعسى َأْن َتْكَرُهو  ’’قوله تعاىل: .3 ئ ا َوُهَو َخي ْ ا َشي ْ
ئ ا َوُهَو َشرم َلُكْم َواَّللَُّ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ   68‘‘َتُمبُّوا َشي ْ

ن اجله  اد أواس  تمر اإلمج  اع عل  ى   ،وكت  ب معن  اه ف  رضق  ال اإلم  ام الثع  اليب يف تفس  ري الكلم  ة "كت  ب": "
 69."ض كفايةعلى أمة حممد صلى هللا عليه و سلم فر 

 

 وقد وصلت من خالل هذا البحث العلمي إىل النتائج التالية:
 

من املصادراملتفق لفقه، وهو املصدر الثالث للتشريع اإلسالمي أصل من أصول ا وه إلمجاعا نأ .1
 .صلى هللا عليه وسلم، وسنة رسوله بعد كتاب هللا عليها لدى املسلمني

 

يضا، وأن علماء التفسري يعتمدون عليه يف تفسري كالم أن اإلمجاع يعد أصال من أصول التفسري أ .2
 هللا عزوجل، مثل اعتماد األصولني عليه يف استنباي األحكام الشرعية.

 

اعتمدوا  رمحهم هللاأن األئمة يف التفسري خاصة اإلمام الطربي واإلمام ابن عطية واإلمام الثعاليب  .3
 بذكر األمثلة يف حملها. على اإلمجاع يف تفسري كالم هللا عزوجل، ووضحت هذا

 

أن األصوليني يعتمدون على اإلمجاع يف استنباي األحكام الشرعية، وكان هذا القول معروفا عند  .4
 العلماء، ولكن كونه من أصول التفسري خمفيا فظهر هذا اخلفاء يف هذا البحث العلمي.

 

 ح كالم هللا عزوجل.  وقد تبني أن بعض األصول مشرتك بني األصوليني واملفسرين يف بيان و شر  .5
  

ومن  وما كان فيه من تقصري وخطاء فمنا فما كان يف هذا البحث من توفيق وصواب فمن هللا عزوجل،
 فيه.  الشيطان، فنحمد هللا على ما وفقنا إليه من الصواب، ونستغفره عما أخطأان

 

 وامش ـــــــاهل
 

 33سورة الفرقان، اآلية:  -1
، ي. دار احياء الرتاَل العريب، بريوت، لبنان،  587الفريوزآِبدي، حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، ص:  -2

 م.1997ه  1417الطبعة األوىل: 
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 ، ي. دار صادر،بريوت، لبنان. 5/55لسان العرب،  أنظر: ابن منظور، -3
، ي. دار إحياء الكتب العربية  1/13الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر، الربهان يف علوم القرآن،  -4

 م، بتحقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم1957ه  1376عيسى الباىب احلليب وشركائه، الطبعة األوىل: 
 ، ي. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 2/265ظيم الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبد الع -5
؛ وأنظر: الزبيدي، حممد بن حممد بن عبدالرزاق، اتج العروس من جواهر  53/8. ابن منظور، لسان العرب، 6

 ، ي. داراحياءالرتاَل العريب، بريوت، لبنان. 464/20القاموس، 
   71اآلية: سورة يونس،  -7
، ي. دار الكتاب العريب،  2456أبوداود، سنن أيب داود، كتاب الصوم، ِبب النية يف الصيام، رقم احلديث:  -8

  730بريوت، لبنان. ؛ والرتمذي، سنن الرتمذي، كتاب الصوم، ِبب ال صيام ملن مل يعزم من الليل، رقم احلديث: 
ي. دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ،  3/337سالم، أنظر: البزدوي، كشف األسرارعن أصول فخراإل -9

الطبعة ي. دار الكتاب العريب، بريوت، ،  1/254؛ واآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام،  م.1997ه 1418
 ه ، َتقيق: د. سيد اجلميلي.1404األوىل: 

ية كوئته، ِبكستان. ؛ والدكتورحسني ، ي. مكتبة رشيد 1/490الدكتوروهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي،  -10
ه  1423، ي. مكتبة رشيدية بشاور، ِبكستان. الطبعة الثانية، ذو القعدة  230حامد حسان، أصول الفقه، ص: 

يف عصرعلى حكم شرعي." أنظر:   اتفاق اجملتهدين من أمة حممد م. ؛ وعرف التفتازاين: اإلمجاع: "2003يناير
، ي. دار الكتب العلمية بريوت، لبنان.  2/88ى التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه: التفتازاين، شرح التلويح عل

 م. بتحقيق الشيخ زكراي عمريات.1996ه 1416الطبعة األوىل: 
، ي. دار ابن اجلوزي، الدمام، السعودية  70أنظر: مساعد بن سليمان الطيار، فصول يف أصول التفسري، ص:  -11

 العربية. 
 – 1/378املقدسي، روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  ابن قدامة -12

ن للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية:  379  م.         2002ه  1423، ي. مؤسسة الراي 
ِبحث. أصله من ه ( أصويل، 631-551هوعلي بن حممد بن سامل التغليب، أبو احلسن، سيف الدين اآلمدي، ) -13

آمد )داير بكر( ولد هبا، وتعلم يف بغداد والشام. وانتقل إىل القاهرة، فدرس فيها واشتهر. وحسده بعض الفقهاء 
فتعصبوا عليه نسبوه إىل فساد القعيدة والتعطيل ومذهب الفالسفة، فخرج مستخفيا إىل "محاة " ومنها إىل "دمشق" 

حكام يف أصول األحكام، أبكار األفكار، دقائق احلقائق. أنظر: الزركلي، فتويف هبا. وله مؤلفات كثرية منها: اإل
 م.1980، ي. دار العلم، بريوت، لبنان. الطبعة اخلامسة:  4/322األعالم، 
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قالت اإلمامية: إن كان فيه قول اإلمام املعصوم فهو حجة، وإال فال. وهذا يف الواقع خارج عن اإلمجاع، ألن  -14
ل اإلمام، ِبعتبار أنه معصوم حسب عقيدهتم. وقال صاحب املعتمد: " اعلم أن إمجاع أهل كل احلجة عندهم يف قو 

عصر من األمة صواب وحجة. وقال النظام: ليس ذلك حجة. وقالت اإلمامية: ذلك صواب ألن اإلمام داخل فيهم، 
، ي.  2/4يف أصول الفقه،  أنظر: أبو احلسن حممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل، املعتمد”وهو احلجة فقط.

 م.  1983ه   1403دارالكتب العلمية، بريوت، لبنان. الطبعة األوىل: 
هو: إبراهيم بن سيار بن هانئ، أبو إسحاق البصري، املعتزيل، كان أديبا متكلما، وهوأستاذ اجلاحظ، تنسب إليه  -15

وطالع كتب الفالسفة، وخلط كالمهم بكالم  أقوال غريبة، كما كان شديد احلفظ، حفظ القرآن والتوراة واإلجنيل،
ه . أنظر: اخلطيب البغدادي، أتريخ بغداد، 231املعتزلة، من مؤلفاته "النكت" يف عدم حجية اإلمجاع. تويف سنة 

 ، ي. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 6/97
 1/257اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام،  -16
خسيكثى، حسام الدين: فقيه حنفي أصويل، من أهل )أخسيكث( من بالد هو حممد بن حممد بن عمر اال  -17

ومن مؤلفاته:  املختصر يف اصول الفقه ويعرف ِبملنتخب احلسامي، نسبة إىل لقبه )حسام الدين( شرحه مجاعة  فرغانة.
؛  7/28األعالم، ه . أنظر: الزركلي، 644من العلماء. ومفتاح االصول، غاية التحقيق، ودقائق االصول. وتويف سنة: 

 ، ي. دار إحياء الرتاَل العريب بريوت، لبنان. 11/253وعمر رضا كحاله، معجم املؤلفني، 
 ، ي.مكتبة احلسن، الهور، ِبكستان. 95حسام الدين حممد بن حممد بن عمر، احلسامي، ص: -18
ان إمام احلنفية ىف وقته، ه . وك305هو أبو بكر، أمحد بن على الرازى، املشهور ِبجلصاص. ولد ببغداد سنة:  -19

وانتهت إليه رائسة احلنفية. ومن مؤلفاته: أحكام القرآن، وشرح خمتصر الكرخى، وشرح خمتصر الطحاوى، وشرح 
ه ، فرمحه هللا ورضى عنه. 370اجلامع الكبري لإلمام حممد ابن احلسن الشيباىن، وكتاب أصول الفقه،.وتويف  سنة: 

  1/171أنظر: الزركلي، األعالم، 
ي. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية دولة الكويت. الطبعة ،  3/271اإلمام اجلصاص، الفصول يف األصول،  -20

 م . بتحقيق: د. عجيل جاسم النشمي.1985ه 1405األوىل: 
 115سورة النساء، اآلية:  -21
ة بريوت لبنان، الطبعة األوىل: ، ي. دار الكتب العلمي 2/219الباين بيت، القاضي ثناء هللا، التفسرياملظهري:   -22

 م. بتحقيق، إبراهيم مشس الدين.2007ه 1428
 2/97عبيد هللا بن مسعود بن اتج الشريعة، التوضيح مع شرح التلويح،  -23
 103آل عمران، اآلية: سورة  -24
 1/520الباين بيت، التفسرياملظهري:  -25
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، و قال أبو  2167لزوم اجلماعة، رقم احلديث: أخرجه الرتمذي يف السنن، كتاب الفنت، ِبب ما جاء يف  -26
يد هللا مع }: عيسى الرتمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه". ؛ وعن ابن عباس قال: قال رسول هللا 

هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث ابن عباس إال من هذا الوجه. أنظر: الرتمذي،  { قال الرتمذي:اجلماعة
  2166السنن، رقم احلديث: 

 2/201،  396،  395أخرجه احلاكم النيسابوري يف املستدرك على الصحيحني، كتاب العلم، رقم احلديث:  -27
 م ، بتحقيق: مصطفى عبد القادرعطا. 1990، ي. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. الطبعة األوىل: 

 القاصية: املتفردة عن القطيع البعيدة  -28
ي. مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصر. ،  5/232،  22082سند، رقم احلديث: اإلمام أمحد بن حنبل، امل -29

 بتحقيق: الشيخ شعيب األرنؤوي.
؛ واإلمام أمحد بن حنبل، املسند، رقم   4760أبوداود، كتاب السنة، ِبب يف قتل اخلوارج، رقم احلديث:  -30

 ؛ قال الشيخ شعيب األرنؤوي: صحيح لغريه. 5/180،  21601احلديث: 
 3/257إلمام اجلصاص، الفصول يف األصول، ا -31
األوىل: ي. مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة ،  1/354الغزايل، املستصفى من علم األصول،  -32

 دراسة وَتقيق: حممد بن سليمان األشقر. م.1997ه 1417
  95حسام الدين حممد بن حممد بن عمر، احلسامي، ص: -33
الطبعة  ،  ي. دار الكتاب العريب، 1/217لفحول لتحقيق احلق من علم األصول، أنظر: الشوكاين، إرشاد ا  -34

 م.1999ه 1419األوىل: 
، ي. دار احلديث، القاهرة. الطبعة األوىل"  540 – 4/539ابن حزم األندلسي، اإلحكام يف أصول األحكام،  -35

 ه 1404
ه ، 224االمام، ولد يف آمل طربستان سنة: هو أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي، املؤرو املفسر  -36

ه . ومن مؤلفاته: جامع البيان يف أتويل القرآن؛ يعرف بتفسري الطربي، واختالف 310واستوطن بغداد وتويف هبا سنة: 
 6/69الفقهاء، واملسرتشد، يف علوم الدين، وجزء يف االعتقاد، والقراءات، وغري ذلك.  أنظر: الزركلي، األعالم، 

 230البقرة، اآلية:  سورة -37
 228سورة البقرة، اآلية:  -38
وما بعدها، ي. مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  4/588الطربي، حممد بن جرير،جامع البيان يف أتويل القرآن،  -39

 م. بتحقيق : أمحد حممد شاكر2000ه  1420
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؛ ومسلم،  4961م احلديث: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطالق،  ِبب من أجاز طالق الثالَل، رق -40
 3604الصحيح، كتاب الطالق، ِبب ال َتل املطلقة ثالاث ملطلقها حىت تنكح زوجا غريه....، رقم احلديث: 

 01سورة املائدة، اآلية:  -41
  9/447أنظر: الطربي، جامع البيان يف أتويل القرآن،  -42
 44سورة البقرة، اآلية:  -43
  2/07القرآن،  الطربي، جامع البيان يف أتويل -44
  225سورة البقرة، اآلية:  -45
  451-4/449الطربي، جامع البيان يف أتويل القرآن،  -46
ه . 481هو أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية األندلسي، الغرانطي. وكان مولده سنة: -47

رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، و مفسر فقيه، عارف ِبالحكام واحلديث، ويل قضاء املرية، ومن مؤلفاته: احمل
  3/282ه .  أنظر: الزركلي، األعالم، 546اجملموع، يف ذكر مروايته وأمساء شيوخه. وتويف يف سنة: 

 23سورة النساء، اآلية:  -48
  24سورة النساء، اآلية:   -49
، ي. دار  2/31لكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، أبو حممد عبد احلق بن غالب، احملرر الوجيز يف تفسري ا -50

 م، بتحقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد.1993ه  1413الكتب العلمية، لبنان. الطبعة األوىل: 
  216سورة البقرة، اآلية:  -51
  1/289ابن عطية األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  -52
 4سورة املائدة، اآلية:  -53
  60ية: سورة األنعام، اآل -54
  1467أخرجه الرتمذي يف السنن، كتاب الصيد، ِبب ما جاء يف صيد البزاة، رقم احلديث:  -55
 2/156ابن عطية األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،   -56
 27سورة النور، اآلية:  -57
  4895رقم احلديث:  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، ِبب موعظة الرجل ابنته حلال زوجها، -58
 4/176ابن عطية األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  -59
  19/147أنظر: الطربي، جامع البيان يف أتويل القرآن،  -60
   4سورة احلديد، اآلية:  -61
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 5/257ابن عطية األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  -62
بن حممد بن خملوف الثعالىب، اجلزائرى، املغرىب، املالكى، اإلمام احلج ة، كان من أولياء هللا  هو أبو زيد عبد الرمحن -63

املعرضني عن الدنيا وأهلها، ومن خيار عباد هللا الصاحلني. ومن مؤلفاته: اجلواهر احلسان ىف تفسري القرآن، الذهب 
آايت القرآن، وغري ذلك من الكتب النافعة. وتويف يف اإلبريز ىف غرائب القرآن العزيز، وَتفة اإلخوان ىف إعراب بعض 

  3/331ه ، ودفن ِبدينة اجلزائر، فرمحه هللا ورضى عنه. أنظر: الزركلي، األعالم، 876سنة: 
 12سورة النساء، اآلية:  -64
مي ، ي. مؤسسة األعل 1/354الثعاليب، عبد الرمحن بن حممد بن خملوف، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن،  -65

 للمطبوعات، بريوت.
 23سورة النساء، اآلية:  -66
 1/361الثعاليب، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن،  -67
  216سورة البقرة، اآلية:  -68
 166، 1/165الثعاليب، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن،  -69
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 م. بتحقيق، إبراهيم مشس الدين.2007ه 1428
 م. 2004ه  1424، الطبعة الثانية: مناهل العرفان، للزرقاين، ي. دارالكتب العلمية، بريوت، لبنان .7
 فصول يف أصول التفسري، للشيخ مساعد بن سليمان الطيار، ي. دار ابن اجلوزي، الدمام، السعودية العربية. .8
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